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   الثالثة والثالثون الدورة— اللجنة القانونية

  )٢/٥/٢٠٠٨ ـ ٢١/٤مونتريال، (

  الدورةهذه  في ة المنجزاألعمالتقرير عن  :  من جدول األعمال٨البند 

   اللجنة القانونيةأعمالتقرير عن مشروع 
  خالل دورتها الثالثة والثالثين

  . من جدول األعمال٣البند بلجنة القانونية ر التقري  مشروعمنالمرفقة  ٢٧:٣ إلى ٦:٣ الفقرات من تتعلق

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ



  من جدول األعمال٣البند  عنتقرير ال 3-3

  

رار التي تلحقها الطائرات باألطراف الثالثة بسبب أفعال التدخل غير المشروع         ـتعويض األض   : من جدول األعمال٣البند 
  أو المخاطر العامة

عن تقديره للتقارير التي قدمها المقررون      بناء على دعوة من الرئيس لإلدالء ببيانات عامة، أعرب أحد الوفود              ٦:٣
وكان من رأي هذا الوفد أن االتفاقيتين تمثالن توازنا بين مصالح الـضحايا             .  والفريق العامل التابع للمجلس واألمانة العامة     

أنـه   أن اللجنة ستكون قادرة على إنهاء عملها في مشروعات النـصوص وبـين             في وعبر هذا الوفد عن ثقته    .  والمشغلين
وأخذ الرئيس علما بهذا البيان، وأعرب عـن        .  سيكون من دواعي فخره ان يقترح روما كمكان النعقاد المؤتمر الدبلوماسي          

  .رأيه أن المجلس سينظر بعين التأييد إلى اقتراح استضافة المؤتمر الدبلوماسي في روما
المـشروع   التـدخل غيـر    أفعال  بسبب ة التعويض  اتفاقي عراضوافقت اللجنة بعد ذلك على أن تشرع في است          ٧:٣

، مادة فمادة، علما بأن مقرر اتفاقيـة المخـاطر العامـة سـيتابع     LC/33/WP/3-1بورقة العمل ) ب(حسبما ترد في المرفق     
  .التغييرات المترتبة على ذلك للنص األخير حسب الضرورة

ي حاجة لتعديله لجعله متوافقا مع الصيغة       ، الحظ أحد الوفود أن النص الفرنسي ف       ) أ األولىبالمادة  فيما يتعلق     ٨:٣
  .(infraction pénale)) مخالفة جنائية(المستخدمة في اتفاقيتي الهاي ومونتريال 

 مـن تقريـره     ١-٢-٣ التدخل غير المشروع اللجنة إلـى الفقـرة          بسبب أفعال أحال مقرر اتفاقية التعويض       ٩:٣
 التدخل غير المشروع قـد ال تكـون   بسبب أفعالفي اتفاقية التعويض والمشكلة المحتملة في حالة أن إحدى الدول األطراف    
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس وأمين اللجنـة أن اتفـاقيتي األمـن             . صدقت على إحدى االتفاقيتين المحددتين أو تعديل لها       

  .المعنيتين حظيتا بقبول عالمي تقريبا
االعتماد على تعاريف اتفاقيتي األمـن الحـاليتين   ) ١: ةالحظ وفد أنه تتاح للجنة عدة خيارات لحل هذه المسأل      ١٠:٣

وضـع  ) ٣ترك تعريف أفعال التدخل غير المشروع لتقرره الدولة التي وقع فيهـا الحـادث أو   ) ٢المقبولة عالميا تقريبا أو  
ـ . وأعرب هذا الوفد عن تفضيله للخيار االول  .  تعريف مستقل من أجل االتفاقية قيد النظر فقط        ر أن التعبيـر  ورأى وفد آخ

وأعرب هذا الوفد عـن     .  قد تنشأ عنه صعوبات، ومن المطلوب التأكد في تطبيق االتفاقية         " يكون نافذا بين الدول األطراف    "
وفـي وقـت   .  واقترح وفد آخر ان الحكمة تقتضي االعتماد على القبول العالمي تقريبا التفاقيتي األمـن             . ٣تفضيله للخيار   

ي، سيكون معروفا ما إذا سيتم االنضمام الى أي بروتوكوالت جديدة ومـا إذا كانـت مثـل هـذه                    انعقاد المؤتمر الدبلوماس  
رح وفد آخر النظر في تعريـف  واقت. نى اتخاذ التدابير المالئمة لهذاالدولة التي حدث فيها الضرر وسيتس  التعديالت نافذة في    

  .مستقل، من أجل التأكد القانوني
لهذه النقطة، أن اتفاقيتي مونتريال والهاي قد حظيتا بالقبول العالمي تقريبا ولـذلك             الحظ الرئيس، في اختتامه       ١١:٣

وبناء على ذلك اقترح أن ينتهي النص بعـد         .  سيكون من المالئم اإلشارة اليهما بدون وصفهما وصفا إضافيا بأنهما نافذتان          
 الدولة المعنية، دعا الرئيس لجنة الصياغة للعثـور  وبقدر ما يتعلق األمر بتعديالت هذين الصكين النافذة في   ".  ١٩٧١"عبارة

  .على صيغة مالئمة
 استعراض النص ليتسنى تفـادي االسـتخدام   إلى، دعيت لجنة الصياغة     )المادة األولى ب  فيما يتعلق بصياغة      ١٢:٣

   ".event" المتكرر لكلمة 
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 تم توسيع ) جاألولىالمادة في " رانفي حالة طي "ردا على سؤال طرحه أحد الوفود، الحظ الرئيس أن تعريف             ١٣:٣
 أن النص الجديد يقصد شمول األوضاع التـي تتناولهـا اتفاقيـات             إلى بالنظر   ١٩٥٢نطاقه عند مقارنته باتفاقية روما لعام       

،  دعا المقرر اللجنة لإلحاطة علمـا        "في حالة طيران  "  عبارة   إلىوبالنسبة  .  طوكيو والهاي ومونتريال لألمن على التوالي     
  . مذكرة تمهيدية، التي قدمت نصا مشروحا يبين أصل كل من المواد المنفردة– LC/32-WP/3-1ورقة العمل ب

  ).و ز) و و) ه و)المادة األولى دأقرت اللجنة   ١٤:٣
الحصول على ايـضاح    ) بالمادة األولى ح  أشار وفد إلى نقطة عولجت في تقرير المقرر، واقترح فيما يتعلق              ١٥:٣

ئمة بالتأمين على الطيران بصدد وضع مالك جوف الطائرة والحماية المتصورة لهؤالء األشخاص في حالـة                من الجهات القا  
وأوضح هذا الوفد أيـضا أن اتفاقيـة       .   التدخل غير المشروع   بسبب أفعال االصطدامات في الجو بمقتضى اتفاقية التعويض       

رسلي البضائع أو المرسلة إليهم البضائع وتساءل عما         قد وضعت حدود مسؤولية ال يمكن تجاوزها لم        ١٩٩٩مونتريال لعام   
وتناول المراقب من صناعة    .  ف حول هذه الحدود الصارمة للمسؤولية     يلت) ب حاليا في المادة األولى ح     إذا كان الحل المرتق   
لـول فـي    من التساؤل، فأوضح أن المؤمن على المشغّل غير المخطئ سيكون له حق على سـبيل الح            التأمين الجزء األول  

 أن ليس جميع    وأوضح المراقب أنه في هذا الوضع سيعتبر المشغّل البريء طرفا ثالثا، وأضاف           .  مواجهة المشغل المخطئ  
 ولذلك فمن الصحيح معاملتهـا  .  لجوفطائرات العاملة في الطيران العام، مغطاة بالتأمين على أساس ا         الطائرات، وخاصة ال  

وفيما يتعلق بالمسألة األولى، خلص الرئيس إلى     .   التدخل غير المشروع   بسبب أفعال  لغرض اتفاقية التعويض     ةف ثالث اطرأك
وعلق الرئيس على الجـزء الثـاني مـن التـساؤل           .  أنه سيكون من المالئم تغطية مالك الجوف بمقتضى االتفاقية الجديدة         

لمفاجئ لصالح مالـك البـضائع أو       المطروح في وقت سابق، فتساءل عما إذا كان من المقصود حقا تقديم نوع من الكسب ا               
 حقوق   وحدات  من ١٧المرسلة إليه البضائع الذي أتيحت له من قبل إمكانية الحصول على تعويض كامل يتجاوز الحد البالغ                 

 اقترح أحد الوفود إرجاء اتخاذ قرار       ،وفي هذا الصدد  . السحب الخاصة عن الكيلوغرام بمقتضى إعالن خاص عن المصلحة        
األحداث التي يشترك فيها إثنان أو أكثر من المشغلين أو       ( المسألة إلى حين استعراض اللجنة للمادة الخامسة          بشأن هذه  نهائي

  .ووافقت اللجنة على هذا النهج).  األشخاص اآلخرين
  .المذكورة في المادة الرابعة والعشرين" اإلدارة العليا"عبارة ح أحد الوفود للنظر تقديم تعريف لطر  ١٦:٣
مقـرر اللجنـة ألن   وفيما يتعلق بهذه المادة، دعا ال).  مجال االتفاقية (المادة الثانيةت اللجنة بعد ذلك في  نظر  ١٧:٣

 من التقرير، التي بينت الحسنات والسيئات فيما يتعلق بتطبيق النظـام الجديـد          ٣-٣اته الواردة في الفقرة     تأخذ علما بمالحظ  
  .على الطيران الداخلي

، أوضح وفد   "سواء كانت أم لم تكن دولة طرفا      " والصيغة   ١أحد الوفود فيما يتعلق بالفقرة      ردا على سؤال من       ١٨:٣
وأوضح الوفد أن   . أنه كان ثمة قرار سياسي أن تدخل أيضا في نطاق االتفاقية األضرار التي تسببها طائرة دولة غير طرف                 

 ال آخر، فأوضح أن تمويل آلية التعويض التكميلـي وتناول الرئيس سؤا.  هذا تم بالنظر إلى هدف حماية الضحايا والمشغلين       
يستند إلى ضريبة مغادرة ستفرض على جميع الطائرات المغادرة من دولة طرف، بما في ذلك الطائرات مـن دول غيـر                     

  .أطراف
اقية ستطبق على الناقـل الجـوي       ، أن االتف  "رىفي دولة أخ  " وصيغة   ١عراضه الفقرة   الحظ الرئيس، لدى است     ١٩:٣

جنبي فقط ومن البديهي أنها لن تكون قابلة للتطبيق على الناقلين الداخليين المشتركين في عمليات دولية ما لـم يكـن قـد           األ
 عن رأيـه أن الـصيغة       اول أحد الوفود هذه النقطة، فأعرب     وتن. ودعا الرئيس اللجنة للتفكير في هذه النقطة      .  صدر إعالن 
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وقدم هذا الوفد مثاال افتراضـيا لرحلـة        .  سجلون في دولة طرف ويعملون دوليا     الحالية توحي بأنه لن يغطى المشغلون الم      
ولذلك ستبدو األضرار الواقعة في جنـوب  . جوية من لندن إلى نقطة في جنوب أفريقيا يديرها ناقل مسجل في جنوب أفريقيا    

 لـضمان أن    إضافي الوفد إدراج نص     واقترح هذا . افريقيا خارجة عن نطاق االتفاقية، ولن تكون هذه هي النتيجة المقصودة          
فـي  " دولـة أخـرى  "قبل " تلك الدولة الطرف أو"واقترح الوفد إدراج عبارة .  الرحالت الجوية الدولية للناقل ستغطى أيضا     

 والخيـارات التـي     ٢وبعد أن أخذ الرئيس علما باالقتراح، تساءل عما إذا كان هذا الحل سـيجعل الفقـرة                 .  السطر الثاني 
  .ديمة الجدوىتتضمنها ع

 التي اقترح فيهـا     LC/33-WP/3-9فيما يخص موضوع التطبيق الداخلي، أحال مراقب اللجنة إلى ورقة العمل              ٢٠:٣
وكان من رأي هذا المراقب أنـه       . جعل االتفاقية قابلة للتطبيق بصورة إلزامية على الرحالت الجوية الداخلية وكذلك الدولية           

وسيوفر هذا النهج أيضا أسـاس تمويـل    . ريقة مختلفة على أساس طبيعة الرحلة الجوية      من غير المبرر معاملة الضحايا بط     
.  في المئة من كل الحركة الجوية المنتظمة ذات طـابع داخلـي  ٥٠أفضل آللية التعويض التكميلي، مع مراعاة أن أكثر من       

  .١تعلق بإدخال تعديل على الفقرة  بينما أيد الفكرة التي طرحت فيما ي٢ عن تفضيله حذف الفقرة المراقبوأعرب هذا 
في المناقشة التي أعقبت ذلك، أعرب وفد آخر عن تأييده إلدخال تعديل على المادة الثانية بهدف تغطية الرحلة                 ٢١:٣

وكان من رأي هذا الوفد أنه يمثل حال عادال نظرا ألن هؤالء الناقلين أسـهموا فـي                 . الجوية الدولية للناقل في دولة طرف     
 ٢ االختياري المنصوص عليه في الفقـرة         االنضمام وكان هذا الوفد يفضل اإلبقاء على حكم      . ية التعويض التكميلي  تمويل آل 

نظرا ألنه يريح تلك الدول التي ستمانع في قبول فكرة أن المساهمات التي تجمع من الرحالت الجوية الداخلية إلحدى الدول                    
واقترح وفد آخر استعراض هـذه النقطـة مـن          .  لدولة أخرى   داخلية ستستخدم لتعويض األضرار الناجمة عن رحلة جوية      

منظور مكان حدوث األضرار ووضع حل يوفر، من وجهة نظر الدولة الطرف المعنية، أفضل حل فيمـا يتعلـق بحمايـة                    
 على نحـو     الحاجة لمراعاة شواغل الدول بصدد النقل الداخلي ستعالج        توتساءل هذا الوفد عما إذا كان     . الضحايا والمشغلين 

وبالنسبة إلى مسألة ما اذا كان يتعـين وضـع آليـة    .  االختياري بدال عن آلية لالنضمام   االختياري أفضل في بند لالنسحاب   
.  االختيـاري  لالنضمام أغلبية الوفود تفضل بند أن، كشفت المناقشة عن االختياريل بند لالنضمام   مقاب  االختياري لالنسحاب

 الرحالت الجوية الداخلية، حسب     على لفكرة تطبيق إلزامي      أنه كان ثمة بعض عدم االرتياح      وفي هذا الصدد، الحظ الرئيس    
إلـى  " المشغل" فيما يتعلق بتغيير محور التركيز من    الحذروأعرب أحد الوفود عن     . ما اقترحه أحد المراقبين في وقت سابق      

  ".الحركة"
ينبغي أن تعبر بصورة مالئمة عن أن االتفاقية سـتنطبق           ١الحظ الرئيس، في اختتامه لهذه النقطة، أن الفقرة           ٢٢:٣

 ٢ من أجل الفقـرة       االختياري  على السواء ودعا لجنة الصياغة إلى النظر في بند لالنضمام          والداخليينعلى الناقلين الدوليين    
  .لتغطية الرحالت الجوية الداخلية، في مقابل الناقلين الداخليين

  .، بدون مناقشة من المادة الثانية٣ة الفقرأقرت اللجنة بعد ذلك   ٢٣:٣
، تساءل وفد عن ١وفيما يتعلق بالفقرة ). مسؤولية المشغل  (الثالثةالمادة  واصلت اللجنة مداوالتها باستعراض       ٢٤:٣

وأوضح أحد المنـدوبين،    . ١٩٥٢، التي وردت في اتفاقية روما لعام        "أو أي شخص أو شيء سقط منها      "سبب حذف عبارة    
لخاص التابع للمجلس، أن الحذف سببه مسألة خاصة بالصياغة، وليس سببه قرار سياسي، نظرا ألن الضرر                رئيس الفريق ا  

  .سببته الطائرة في نهاية األمر
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 بـسبب أن  ١، التي تضمنت اقتراحا بتعديل الفقرة LC/33-WP/3-9 اللجنة إلى ورقة العمل    أحد المراقبين أحال    ٢٥:٣
واقترح هذا المراقب أيضا تغيير عنوان االتفاقيـة  .  المشروع في طائرة في حالة طيران    الضرر سببه أحد أفعال التدخل غير     

وعلق أحد الوفود على االقتراح األخير مبينا أن مثل هـذا التغييـر           . لتأكيد فعل التدخل غير المشروع بوصفه سبب الضرر       
 ألن يعكس بمزيد من البروز عنـصر        ييدهاوفيما يخص االقتراح السابق، أعربت عدة وفود عن تأ        . للعنوان لن يكون ضارا   

.  من المادة الثالثة، وتعديل النص بناء علـى ذلـك          ١فعل التدخل غير المشروع بوصفه السبب األساسي للضرر في الفقرة           
وفيمـا يتعلـق    .  أنه ال توجد اعتراضات بصدد التغيير المقترح لعنوان االتفاقيـة          ، في تلخيصه لهذه النقطة    ،والحظ الرئيس 

بطريقة مالئمة تتماشـى مـع مـا        " التدخل غير المشروع   "فكرة، دعا الرئيس لجنة الصياغة إلى النظر في إدراج          ١رةبالفق
  .١ األمانة العامة إلى إعادة النظر في النص الفرنسي للفقرة ودعيت. اقترحه المراقب

إذا كان من الممكن إيضاح هـذا        دعيت لجنة الصياغة الستطالع ما       ، من المادة الثالثة   ٢بالفقرة  فيما يتعلق     ٢٦:٣
النص بغية إقامة صلة أوثق بين فعل التدخل غير المشروع بوصفه أساس التعويض، مع مراعاة التعريـف الحـالي لكلمـة     

وفي هذا الصدد، تحفظ أحد الوفود على موقفه وحذر من القيام عن غير قصد بتحميل الضحية عبء مهمة إثبـات           ". الحدث"
  .فعال التدخل غير المشروعأن الضرر سببه أحد أ

ن يعتبر من المالئم ترك ، أعاد المقرر إلى األذهان أنه كا  من المادة الثالثة   ٣الفقرة  فيما يتعلق باآلثار البيئية،       ٢٧:٣
ورأى .  عن مثل هذا النوع من األضرار يختلف من دولة إلى أخـرى   لة للدولة المعنية بالنظر ألن نظام المسؤولية      هذه المسأ 

وخالفا التفاقيات أخرى كما في مجال األضرار النوويـة، لـم           . ده آخر، أن المشروع الحالي غير واضح بقدر كاف        وفد، أي 
يضع النص أي معايير لما يشكل أضرارا بيئية، ولم يأخذ في الحسبان التأثير االقتصادي المحتمل من حيث القابلية للتـأمين                    

والحظ وفد أن مفهوم األضـرار البيئيـة لـم يعـالج     . التعويض التكميليأو عدمها، وإمكان حدوث تقليل كبير ألموال آلية        
وأوضح أنه سيكون من الضروري تحقيق التأكد القانوني وإتاحة      بصورة مالئمة في النظم القانونية للعديد من البلدان النامية،          

ويض التكميلي إذا لم يوجد مثل هـذا        أو بموجب ما تقرره أمانة آلية التع      ..." هذا الوفد إدراج عبارة      واقترح. فرص متكافئة 
  .٣في الفقرة " وقع الضرر في إقليمها"بعد عبارة " القانون

  




